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20 lat Słubfurtu
Słubfurt został założony w 1999 roku i zarejestrowany w 2000 roku w rejestrze nazw miast
europejskich. Od tego czasu miasto się rozwija. W 2004 roku powstał pierwszy odcinek
Słubfurckiego muru miejskiego w dzielnicy Słub, a druga część w roku 2007, w miejscu gdzie
graniczną ze sobą Niemcy, Polska i Kaufland. W 2008 roku miały miejsce Igrzyska Olimpijskie
pomiędzy Słubfurtem i Gubien. W 2009 r. w Słubfurcie odbyły się pierwsze wybory komunalne, a
następnie utworzono Parlament Słubfurtu, w którym do dziś wszyscy Ci, którzy przybywają na sesję
parlamentarną, stają się automatycznie radnymi miejskimi. Od 2010 roku jesteśmy
współorganizatorem Festiwalu Sztuki Współczesnej lAbiRynT, który odbywa się corocznie w
Słubfurcie. W tym samym roku Słubfurt stał się stolicą Nowej Ameriki. Odtąd wszyscy jesteśmy tutaj
Nowożytnymi Amerykanami, z post‐polskimi, post‐niemieckimi i innymi środowiskami migracyjnymi.
Ambasady Nowej Ameriki są już w Cluj‐Napoca w Rumunii oraz w Valgka na granicy łotewsko‐
estońskiej. W 2013 r. Słubfurt otrzymał w użytkowanie otwartą przestrzeń w centrum dzielnicy Furt,
bezpośrednio przy moście miejskim. Została ona zaprojektowana i zagospodarowana przez
mieszkańców własnymi siłam i nazwana Placem Mostowym. W 2014 roku wprowadziliśmy własną
walutę: ZeitzbankCzasu, ze Studziną i Minutynami. W 2016 roku otrzymaliśmy pod opiekę roku
teren byłego gimnazjum i szkoły podstawowej wraz z otaczającym go terenem w dzielnicy Furt. Od
tego czasu Słubfurt rozwija się, szczególnie dzięki wielu przybyszom z Kamerunu, Afganistanu,
Somalii i Syrii, którzy aktywnie uczestniczą w rozwoju Słubfurtu ze swoimi własnymi pomysłami.
W 2012 roku zostało założone Radio Słubfurt, a od niedawna twórcy radia założyli własne
stowarzyszenie "Wolne Radio Obywatelskie Słubfurt".
Prawdopodobnie pod koniec 2019 r. powstanie Plac Mostowy 3.0 , ale jeszcze nie wiemy w którym
miejscu.
Z tej okazji Słubfurterczycy wymyślili razem ze swoimi partnerami ze Stowarzyszenia OFFicyna ze
Szczecina (Organizatorem Szczecin European Film Festival) wyjątkowy program na 21go stycznia
2019 roku. Udział bezpłatny.
O godzinie 14ej startujemy przy Kauflandzie w dzielnicy Furt oprowadzeniem po Słubfurcie z
naszym przewodnikiem turystycznym Michael Kurzwelly oraz Tomaszem Stefańskim. Spacer po
mieście kończy się koło godziny 17ej w Słubfurckim Miejskim Ośrodku Kultury w dzielnicy Słub, gdzie
na głodnych gości czeka biesiada. Na miejscu Ukrainka Olya Kostyrko przedstawia swoją w Illinois
State University świeżo obronioną pracę magisterską na temat Słubfurtu i Nowej Ameriki. Z kolei o
godzinie 18:30 czeka na Państwa w Sali kinowej 30‐minutowy film dokumentalny "Czarnobóg" o
nacjonalistach na Ukrainie, w reżyserii Grzegorz Paprzyckiego. Po filmie chcemy z widzami
dyskutować na temat nacjonalizmu w Polscy, w Niemczech, na Europie i na Świecie. Naszymi
gościmi są znani w Słubfurcie dziennikarze Bogdan Twardochleb (Kurier Szczeciński, Szczecin) i Uwe
Rada (taz, Berlin).
Cała impreza odbywa się w ramach projektu "Transgraniczna Sieć Nowych Mediów 18".
Güldendorfer Str. 13, 15230 Frankfurt (O)
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„Projekt TransgranicznaSiećNowych Mediów’18 jest dofinansowany przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych
Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia‐Pomorze
Przednie/Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania)” .
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